
Medlemskoordinator	i	SIF	

	
Har du lyst til at blive en del af en levende idrætsforening, hvor fællesskab, gode oplevelser og 
respekt for hinanden er værdier, der sidder i væggene? Har du administrativt overblik, er IT et 
naturligt arbejdsredskab, og er du god til mennesker? Så̊ er det her måske jobbet for dig? 

 

Forventet start: Snarest 
Arbejdstid: 25 - 28 timer (som udgangspunkt i tidsrummet 10:00 -17:00) 
Arbejdssted: Skovshoved Idrætsforening – www.skovser.dk  

Hvem er du? 
Du er en, der elsker at samle trådene og sikrer, at opgaverne løses til aftalte deadlines og med høj 
kvalitet. Det falder dig naturligt at skabe struktur og systematisere dine opgaver, og du har flair for IT. 

Du trives med, at to arbejdsdage ikke er ens – og selv om du har en klar plan for dagen, er du klar på, 
at der kan komme opgaver ind fra højre, som bare skal løses nu og her. Du er derfor skarp til at 
prioritere og vurdere, hvad der er vigtigst lige nu og her.  

Du er første led i telefonkæden og får mange henvendelser fra medlemmer på mail og på kontoret. 
Derfor yder du en god og imødekommende service til medlemmer - store som små - og 
samarbejdspartnere.  

Dine opgaver - og derfor også dine kvalifikationer:   

• Varetage henvendelser fra medlemmer – ikke mindst nye medlemmer 
• Administrere SIFs 4 afdelinger via klubmodul 
• Opdatere SIFs hjemmeside 
• Ad hoc-opgaver 

For at få succes i jobbet er det afgørende, at du er udadvendt og kan skabe relationer samt har fokus 
på struktur og detaljen. Du er ærekær omkring dit ansvar, og giver man dig en opgave, bliver den løst 
på bedst mulig vis. 
 

Vi tilbyder: 

• Et uformelt arbejdsmiljø 
• En fast stilling på 25-28 timer om ugen 
• Løn efter aftale og i forhold til kvalifikationer 

Send os snarest muligt din ansøgning og dit CV til forretningsfører Lars Weis lars.weis@skovser.dk. 
Sidste frist for ansøgning er den 19. februar 2020. Der afholdes løbende samtaler. 

 
 
	


